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Tópicos a analisar

. Conceito de “Competência” e sua atualidade

. Modelos teóricos de “competência”

. Competência e motivação profissional

. Competência e condições de trabalho

. Competência e formação profissional

. Superação de crenças inibidoras da competência profissional



Estatutos do Ministério Público

Competência (36 ocorrências)

Art. 3º - Competência - Ministério Público

Art. 10º - Competência - Procuradoria-Geral da República

Art. 12º - Competência - Procurador-Geral da República

Art. 22º - Competência - Comissão de Eleições

Art. 27º - Competência - Conselho Superior do Ministério Público

Art. 35º - Competência - Inspecção do Ministério Público

Art. 37º - Competência - Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República



Estatutos do Ministério Público

Competência (36 ocorrências)

Art. 47º - Competência - Departamento Central de Investigação e Acção Penal

Art. 48º - Competência - Gabinete de Documentação e de Direito Comparado

Art. 49º - Competência - Núcleo de Assessoria Técnica

Art. 53º - Competência - Departamentos de Contencioso do Estado

Art. 58º - Competência - Procurador-Geral Distrital

Art. 61º - Competência - Procuradorias da República

Art. 63º - Competência - Procuradores da República

Art. 73º - Competência - Departamentos de Investigação e Acção Penal



Importância da competência



Atualidade da “competência profissional”



Atualidade da “competência profissional”



Notícias sobre a justiça portuguesa

“Xanana Gusmão expulsou os 
magistrados alegando falta de 
competência”



Comentários sobre a justiça em Portugal

“A burocracia predomina na legislação portuguesa”

“A justiça é lenta”

“A justiça não funciona”

“Não confio nos tribunais”

Como alterar esta perceção sobre o 
funcionamento da justiça em Portugal?

“COMPETÊNCIA E QUALIDADE NA ATUAÇÃO”



Origem etimológica - latim competentĭa

Em Direito significa a faculdade que a lei confere a certos órgãos 
do estado para decidir sobre determinadas questões.

Em Psicologia significa as habilidades (inclui os conhecimentos) 
que o sujeito possui. 

Conceito de “Competência”



As três dimensões da competência (Modelo de Durand, 2000)



Conceito-chave: MOTIVAÇÃO



TEORIAS DA MOTIVAÇÃO

- Teoria do Controlo Pessoal de Rotter

- Teoria da Auto-Eficácia de Bandura

- Teoria das Atribuições Causais de Weiner

- Teoria da Motivação Intrínseca de Deci



Expectativa de controlo dos resultados (Rotter):

• Esta é uma das variáveis mais estudadas no domínio da
Psicologia desde os anos 60, verificando-se que cada vez
mais os sujeitos apresentam expectativas de controlo
externo (Rotter, 1990).

• As investigações têm permitido verificar que os sujeitos
com expectativas de controlo interno empenham-se
mais no alcance dos seus objectivos e obtêm
melhores resultados, comparativamente aos sujeitos
que apresentam expectativas de controlo externo.

• O sujeito pode acreditar que os resultados que obtém são mais ou menos
dependentes do seu próprio comportamento. Quando possui a crença de que os
resultados são derivados da sorte, destino, ou outros mais poderosos, considera-se
que o sujeito possui expectativas de controlo externo, enquanto se acredita que os
resultados são contingentes ao seu comportamento ou às suas características
relativamente permanentes, considera-se que possui expectativas de controlo
interno (Rotter, 1966).



Expectativa de eficácia (Bandura):

• Uma expectativa de eficácia pessoal é a convicção que o sujeito tem de que
pode realizar com sucesso o comportamento requerido para produzir os
resultados (Bandura, 1977).

• Alguns autores consideram que a expectativa de controlo de Rotter é análoga à
expectativa de eficácia pessoal de Bandura (Kirsch, 1985). No entanto, uma
coisa é a crença que o sujeito tem de que dado resultado é contingente a
determinado comportamento e outra é a crença de que é capaz de realizar o
comportamento requerido (Bandura, 1977; Palenzuela, 1988).

• Bandura distingue quatro fontes de informação para a expectativa de auto-
eficácia: realização comportamental (experiências pessoais de sucesso no
confronto com as situações), experiência vicariante (observação de outros
idênticos, bem sucedidos na situação), persuasão verbal (manifestação de
confiança nas capacidades do sujeito) e activação emocional (controlo da
activação emocional quando confrontado com a situação).

• Os sujeitos com maiores expectativas de auto-eficácia empenham-se mais
nas actividades de realização.

• A concretização das expectativas de auto-eficácia requer que o sujeito tenha as
capacidades necessárias.



Atribuição causal (Weiner):

• Esta teoria pretende sistematizar as explicações que os sujeitos apresentam
para os resultados obtidos, sucessos ou fracassos, segundo diversas
dimensões (Weiner, 1972). As dimensões propostas por Weiner que encontram
consenso nos diversos autores são o locus e a estabilidade (Weiner, 1992). O
locus refere-se à localização da causa, interna ou externa ao sujeito, enquanto
a estabilidade diz respeito à duração temporal da causa, estável ou instável no
tempo (Weiner, 1986).

• Abramson, Seligman e Teasdale (1978), tendo em conta a Teoria da Atribuição
Causal, desenvolveram a Teoria do Desânimo Aprendido de Seligman (1975).
Neste enquadramento teórico adquire também alguma relevância a dimensão
globalidade, a qual diz respeito à variedade de situações para as quais as
causas são generalizadas, podendo as atribuições ser mais globais ou
específicas.

• Tem-se verificado que quanto mais internas, estáveis e globais forem as
atribuições para os fracassos obtidos, maior a expectativa de fracasso e, logo,
maior o desânimo.

• As investigações também têm permitido verificar que o sujeito que apresenta
atribuições internas, estáveis e globais para os sucessos apresenta-se
mais auto-confiante, mais empenhado e bem sucedido nas tarefas que
realiza.



Motivação intrínseca (Deci):

• As actividades motivadas intrinsecamente são aquelas para as quais não há
recompensa aparente para além da actividade em si mesma. As actividades
são mais fins em si mesmas do que meios para alcançar um fim (Deci, 1975,
23).

• Na base da motivação intrínseca está a necessidade de competência e de
auto-determinação (Deci & Ryan, 1985).

• As investigações têm demonstrado que os sujeitos com maior motivação
intrínseca para a realização de certas tarefas são aqueles que obtêm
melhores resultados nessas tarefas.

• Têm-se verificado que a introdução de recompensas externas, após a
realização bem sucedida de tarefas realizadas com elevada motivação
intrínseca, faz diminuir o interesse pela realização dessas tarefas quando a
recompensa é retirada.



Jesus, S. N., & Lens, W. (2005). An Integrated Model for the Study of Teacher Motivation. Applied
Psychology, 54, 1, 119-134.

Formulação de um Modelo Teórico Integrativo
para estudar a motivação/desmotivação e o mal/bem-estar profissional



-Amostra:
Mais de 100 jovens considerados excelentes (muito competentes)
em várias áreas (música, arte, ciência, desporto, etc), com
reconhecimento internacional antes dos 35 anos

- Características comuns:
. qualidades identificadas precocemente e projetos
correspondentes

. persistência no treino dessas qualidades

-Conclusão:
mais importantes que fatores genéticos são fatores
ambientais e educativos, que permitem a oportunidade
para o desenvolvimento das competências e para a
concretização da motivação dos jovens

Investigação com sobredotados (Bloom, 1985):

Palavras-Chave: Persistência; Motivação



Homenagem ao esforço e a invenção da lâmpada eléctrica por Edison (0,60x0,80x0,10; 2011)



“Procuro melhorar a cada ano e ser 
mais produtivo para a equipa. E 
melhorar, sempre melhorar. Acredito 
que melhorar é algo que sempre 
deveria estar no pensamento dos 
profissionais. Isso é o que procuro 
fazer a cada ano.”

“Eu só quero ganhar e jogar sempre bem. A minha motivação vem disso, 
independentemente de quem seja o rival...”



Modelo de Le Boterf (2003)



Lobo, P., Viseu, J., Jesus, S. N., & Rus, C. (2013). Validação para Portugal da Escala de Perceção de Saúde
Organizacional (EPSAO). Psicologia, Saúde & Doenças, 14(2), 295-303. (IF=0.054)

ESTUDO DA SAÚDE ORGANIZACIONAL (“HEALTHY WORKPLACES”)

AS SITUAÇÕES PROFISSIONAIS



AS SITUAÇÕES DE FORMAÇÃO



AS SITUAÇÕES DE FORMAÇÃO



PROGRAMA PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

AS SITUAÇÕES DE FORMAÇÃO

Jesus, S. N., Tobal, J., Rus, C., Viseu, J., & Gamboa, V. (2014). Evaluating the effectiveness of a Stress Management 
Training on teachers and physicians' stress related outcomes. Revista Clinica y Salud, 25(2), 111-115. (IF=0.275) 



É fundamental alterar as crenças inadequadas, para que o sujeito possa revelar a sua competência profissional 



. Excesso de perfeccionismo

“tenho que me mostrar perfeito e não cometer erros no meu trabalho”

“devo ser reconhecido sempre por todos como competente no meu trabalho”

. Avaliações auto-derrotistas

“não tenho vocação para esta profissão e, logo, nunca conseguirei ser 
competente”

“nunca irei conseguir que os outros me considerem competente”

Crenças inadequadas em relação a si próprio



Desculpas injustificadas:

.”não tive formação suficiente”

.”não tenho jeito para apresentar as minhas ideias”

.”já sou muito velho”

.”ainda sou muito novo”

.”não tenho muita energia”

.”não tenho sorte”

.”nunca estou no lugar certo, no momento adequado”

.”não frequentei boas escolas”

.”são os meus antecedentes familiares”

.”nasci sob o signo errado”



É fundamental que o sujeito não se limite a si próprio através de crenças inadequadas que
possam ser inibitórias da sua atuação



.”estou preocupado” .”estou à procura de soluções”

.”cometi um erro” .”tive uma oportunidade para aprender”

.”tenho um problema” .”tenho um desafio”

.”não sou capaz” .”vou conseguir”

Atitude pessimista Alternativa optimista/construtiva



Obama

“Yes we can!”



Scolari Mourinho

Há diferentes formas de ser competente



“A competência profissional depende de muitos 
fatores, mas também depende do próprio sujeito, 

pelo que ele também pode dar um passo para 
melhorar a sua situação e caminhar no sentido do 

seu bem-estar e motivação profissional”

(Jesus, 2002)


